
 

 

 
Polyflor Bloc PUR to jednokolorowa wykładzina o wytłaczanej powierzchni oraz pig-
mentowanej homogenicznej warstwie użytkowej PCW o grubości 0,70 mm. Dzięki swo-
im doskonałym właściwościom i poliuretanowemu wzmocnieniu powierzchni ta hete-
rogeniczna wykładzina idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach o dużym natę-
żeniu ruchu, takich jak obiekty handlowo-usługowe czy rekreacyjne. Jakość instalacji 
wykładziny Bloc zależna jest od przygotowania podłoża, które powinno być gładkie. Już 
na etapie wyboru tej wykładziny należy zaplanować odpowiedni program regularnej 
konserwacji tej jednobarwnej posadzki, który zapewni zachowanie jej optymalnego 
wyglądu. 

 
 

 
 

Polyflor Bloc PUR to jednokolorowa wykładzina o wytłaczanej powierzchni. Należy ona do grupy pokryć podło-
gowych zawierających poliuretanowe wzmocnienie, które w połączeniu z najwyższej klasy szczelnym wykończe-
niem powłoki zapewnia doskonałą ochronę, dzięki której zabiegi konserwacyjne nie wymagają stosowania pasty 
ochronnej. Podobnie jak w przypadku innych wykładzin jednobarwnych, jej właściwości maskowania zabrudzeń 

są słabsze niż w przypadku podobnych odcieni we wzory. W związku z tym już na etapie wyboru wykładziny należy zapla-
nować odpowiedni program konserwacji tej jednobarwnej posadzki, który zapewni zachowanie jej optymalnego wyglądu. 
Należy również dokładnie rozważyć wybór bardzo jasnych odcieni w miejscach o dużym natężeniu ruchu. 
Podane niżej zalecenia opracowano w celu optymalnego wykorzystania zalet wzmocnienia PUR i obniżenia kosztów utrzy-
mania czystości posadzki przy jednoczesnym zachowaniu jej długotrwałego dobrego wyglądu. 
 

CZYSZCZENIE POMONTAŻOWE 
- Usuń wszelki luźny gruz. 
- Sprawdź, czy z powierzchni posadzki usunięto wszelkie ślady kleju. 
- Usuń kurz i piasek z powierzchni zamiatając mopem lub za pomocą odkurzacza. 

- Umyj na wilgotno mopem stosując neutralny detergent. 
- W razie potrzeby poleruj na sucho maszyną do polerowania 1000 rpm plus z odpowiednią czystą nasadką. 
__________ 
 

CZYSZCZENIE RUTYNOWE 
Poniższe zalecenia mają charakter orientacyjny i częstotliwość ich stosowania może być zmieniana w zależno-
ści od wyglądu posadzki. 
 

CZYSZCZENIE CODZIENNE 
- Usuń kurz i luźne zabrudzenia zamiatając mopem lub za pomocą odkurzacza. 
- W razie potrzeby czyść punktowo mopem w celu usunięcia trudnych zabrudzeń za pomocą neutralnego środka czyszczą-
cego. 
 
CZYSZCZENIE COTYGODNIOWE 
Oceń ogólny wygląd posadzki. W razie potrzeby wykonaj następujące czynności: 
- Zatarcia: rozpyl środek do konserwacji posadzek i czyść maszyną do polerowania 1000 rpm plus z odpowiednią czystą na-
sadką. 
 
CZYSZCZENIE OKRESOWE 
Oceń ogólny wygląd posadzki.  
- W przypadku nagromadzenia brudu szoruj posadzkę urządzeniem szorująco-suszącym (ok. 165 rpm) z odpowiednią nasad-
ką, stosując neutralny lub alkaiczny środek czyszczący. 
- Spłucz posadzkę i pozostaw do wyschnięcia. 
- Poleruj na sucho w celu przywrócenia pożądanego wyglądu*. 
____________ 
 

- Niniejsza procedura utrzymania czystości wymaga stosowania skutecznego systemu wycieraczek zatrzymują-
cych brud. 



- Środki czystości i detergenty należy rozcieńczać zgodnie z zaleceniami producentów. Spis produktów zalecanych zawiera 
„Karta zalecanych przez Polyflor produktów do konserwacji posadzek”. 
- Należy zawsze przestrzegać załączonych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny oraz rozcieńczać środki czyszczące  
i detergenty zgodnie z zaleceniami ich producentów. 
- Aby zapobiec zadrapaniom posadzki, na nogach krzeseł i stołów należy mocować podkładki ochronne. 
- Wykładzinę Polyflor Bloc PUR nadaje się do okresowego czyszczenia parowego. 
- Niniejsze zalecenia dotyczące utrzymania czystości odnoszą się do grupy wykładzin Polyflor PUR zawierających poliureta-
nowe wzmocnienie. W przypadku innych produktów Polyflor należy przestrzegać poszczególnych opracowanych dla nich 
zaleceń. 
UWAGA: W większości przypadków powyższy sposób konserwacji wystarcza do zachowania optymalnego wyglądu posadz-
ki. W przypadkach, gdy nie ma możliwości mechanicznej konserwacji wykładziny lub w miejscach u dużym natężeniu ruchu, 
które chcą Państwo lepiej chronić, zaleca się stosowanie matowej pasty ochronnej. 
*Częstotliwość planowanego regularnego czyszczenia należy rozważyć już na etapie wyboru posadzki. Szczegółowe infor-
macje na temat tej procedury można znaleźć w „Instrukcji technicznej Polyflor”. Aby otrzymać egzemplarz instrukcji lub dal-
sze informacje, prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi. 
Podane dane są prawidłowe w momencie ich opublikowania. Polyflor Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, 
które nie będą mieć niekorzystnego wpływu na właściwości użytkowe i jakość produktu. 
REGULARNE CZYSZCZENIE LEPIEJ ODDZIAŁUJE NA POSADZKĘ I JEST BARDZIEJ EKONOMICZNE NIŻ SPORADYCZNE 
CZYSZCZENIE O DUŻYM NATĘŻENIU. 
_______ 

 

 



APROBOWANE ŚRODKI CZYSZCZĄCE I KONSERWUJĄCE 
 
Podane niżej firmy posiadają w swojej ofercie środki aprobowane do stosowania z produktami Polyflor. Aby otrzymać pełne zalecenia dotyczące stosowania i bezpieczeństwa poszczególnych 
produktów, należy skontaktować się z odpowiednim producentem. 
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E PRODUKT DR. SCHUTZ 
Tel. 01296 437827 

www.dr-schutz.com 

BRITISH NOVA 
 

Tel. 01295 254030 

 

PROCHEM 
Tel. 0208 974 1515 

www.prochem.co.uk 

EVANS VANODINE 
Tel. 01772 322200 

www.evansvanodine.co.uk 

ECOLAB LTD 
Tel. 01793 511221 
www.ecolab.com 

DIVERSEY UK LTD 
Tel. 01604 405311 
www.diversey.com 

SELDEN RESEARCH 
Tel. 01298 26226 

www.selden.co.uk 

NEUTRALNY ŚRODEK 
CZYSZCZĄCY 

Active Cleaner Liquid 99 Prodet High Class Brial Action Plus Taski Jontec 300 
 

Carefree Stride 1000 

Neutral Scrubber Drier 
Detergent 

 
Sabre 

ALKALICZNY ŚRODEK 
CZYSZCZĄCY 

Clean and Strip Novaways 
 

Novaways Multipurpose 
Sanitiser 

Alkleen 
 

Ultrapac Renovate 
 

Powerclean 

E.M.C Plus 
 

Versatile 
 

Lift 
 

HSC 

Gloss Express 
 

Regain 
 

Regain Ultra 
 

Powerclean 
 

Imi Action Plus 

Brillo Cleaner/ 
Degreaser 

 
Carefree Stride 2000 

 
Sprint Hard Surface 

Cleaner 
 

Taski Jontec Forward 

Multi-Purpose Cleaner 
 

Selclen S 
 

Triple 

BAKTERIOBÓJCZY ŚRODEK 
CZYSZCZĄCY 

 Novacross Non food 
areas 

 
Novacross (unperfumed) 

Food areas 

Protect Final Touch 
 

Safe Zone 
 

Protect 

 Lifeguard Cleaner/ Dis-
infectant Conc. 

 
Shield 

 
Lifeguard cleaner 

Disinfectant 
Trigger 

Selgiene 
 

Selgiene Ultra 
 

Selactive 

ŚRODEK KONSERWUJĄCY  
do mycia i woskowania 

Floor Cleaner R1000 Novacare 
 

Novacare Lime-lite 

Protreat Clean & Shine Indur XL Fresh 
 

Indur Brilliant Plus 
 

Satine Brilliant Plus 
 

Indur Restorer Spray 

Carefree Maintainer 
 

Carefree Mop & Shine 
 

Carefree Stride 3000 
 

Taski Tensol 

Selsheen 
 

Fast Lane  
Mop & sine 

 
Low Foam Floor Main-

tainer 

EMULSJA KONSERWUJĄCA  
I NADAJĄCA POŁYSK  
BEZ POLEROWANIA 

Floor Shine Nova Long Life 
 

Nova Long Life Satin 
Finish 

Proshine Sustain 
 

Mexepol 
 

Enhance 

Isi Star 
 

Phazer Isi Star 
 

Gemstor Laser 
 

Satin Star 
 

Tuklar Medical 

Carefree Satin 
 

Carefree  
Eturnum 

 
Carefree Emulsion 

 
 

Seldur 
 

Selexel 
 

Diamond Brite 

EMULSJA KONSERWUJĄCA  
DO CZĘŚCIOWEGO 
POLEROANIA 

Floor Mat Nova  
Supercote 

   Carefree  
Buffable Floor Polish 

Selglo 

EMULSJA KONSERWUJĄCA  
DO PEŁNEGO POLEROWANIA 

Secura Hard Sealer Nova  
Superphalte 

Proshine  Tuklar Medical   



 ŚRODEK DO USUWANIA 
EMULSJI KONSERWUJĄCEJ 

Clean & Strip Nova Starbrite 
 

Nova 2001 

Prostrip Easystrip 
 

Sure Strip 

Benedurol Maxx 
 

Benedurol Forte 
 

Benedurol 
 

Top Strip 

Carefree Stripper 
 

Carefree 
Speed Stripper 

Selstrip 
 

Selspeed 
 

Selate 

SILNY ŚRODEK do czyszczenia 
punktowego 

Turbo Strip Cleanol Lift Superclean Lift  Sprint Spitfire Maxima 

Podane informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji. Polyflor Ltd. zastrzega sobie prawo do aktualizacji tych informacji, gdy będzie to konieczne. Najbardziej aktualne informacje znajdują się na naszej stronie internetowej 
www.polyflor.com. 
Podając powyższe informacje Polyflor Ltd. w żaden sposób nie sugeruje równoważności produktów poszczególnych producentów, ani że inne produkty mogłyby być niezadowalające. 

   
 


